
 

 

  
 

 

PERSBERICHT 

Notabele gasten op plechtige opening van nieuwe fabriek 

UNITED CAPS in Britse Dinnington 

Faciliteit maakt Close to You-strategie mee en richt zich in eerste 

instantie op sluitingen voor zuivel en dranken, inclusief 

gloednieuwe sluitingen die bevestigd blijven aan verpakkingen: 

tethered closures 

Wiltz, Luxemburg, 24 september 2021 – UNITED CAPS, een internationale fabrikant 

van doppen en sluitingen, meldt dat de plechtige opening van zijn nieuwe fabriek in 

het Britse Dinnington bij Rotherham een succes was. Onder de talrijke gasten bevond 

zich Alexander Stafford, Brits parlementslid voor de bestuursregio Rother Valley. 

“We hebben de fabriek in Dinnington opgericht in het kader van onze Close to You-strategie, 

waarbij we productiefaciliteiten vestigen in strategische regio’s. Deze strategie moet ons 

dichter bij onze klanten brengen. Zo kunnen we de leveringstermijnen verkorten, 

duurzaamheid bevorderen en ons concentreren op producten die het meest relevant zijn 

voor elke marktregio”, zei Benoit Henckes, CEO. “Onze locatie in Dinnington is al sinds 2020 

operationeel. Maar beperkingen door de pandemie weerhielden ons ervan om de fabriek 

eerder plechtig te openen. We zijn blij de heer Stafford te hebben mogen verwelkomen op 

deze plechtigheid. Zijn aanwezigheid onderstreept het belang van dit soort 

projectontwikkeling voor de economie hier in het noorden van Engeland.” 

De Close to You-strategie van UNITED CAPS was in de loop van de afgelopen vijf jaar een 

drijvende kracht voor aanzienlijke investeringen. Zo heeft UNITED CAPS het aantal 

productiefaciliteiten met 30% uitgebreid. Naast de faciliteit in Dinnington zijn er ook fabrieken 

in Maleisië en Frankrijk bijgekomen. In dezelfde periode heeft het bedrijf haar omzet met 

35% zien groeien, een indrukwekkende prestatie. Met haar verhoogde productiecapaciteit, 

voortdurende innovatie en uitgestippelde groeitraject is UNITED CAPS goed gepositioneerd 

om de groei nog verder te versnellen. 

Alexander Stafford, Brits parlementslid voor Rother Valley, zei: “Dit is prachtig nieuws voor 

Rother Valley. De investering van UNITED CAPS in onze streek zorgt voor goed betaalde 

banen van hoge kwaliteit en helpt om Dinnington nieuw leven in te blazen. Dit soort 

investeringen tonen aan dat het met Dinnington eindelijk weer de goede kant op gaat. Ze zijn 

een blijk van vertrouwen in onze toekomst.” 

Tijdens het evenement kregen de gasten een rondleiding door de 5.000 vierkante meter 

grote faciliteit, die kan worden uitgebreid tot 20.000 vierkante meter naarmate de groei van 

de activiteiten daarom vragen. De aanwezigen konden de productie van drank- en 

zuivelsluitingen volgen. Tegelijkertijd maakten ze kennis met de gezamenlijke inspanningen 

van UNITED CAPS en andere sectorspelers om een norm te ontwikkelen voor de Europese 

verplichting dat sluitingen moeten blijven vastzitten aan verpakkingen. Dergelijke eraan 



 

 

  
 

gebonden sluitingen of tethered closures maken deel uit van een duurzaamheidsstrategie 

om sluitingen intact te houden. Ze moeten afval beperken en helpen bij recycling. De 

inrichting van de fabriek maakt verdere verbeteringen op het gebied van duurzaamheid 

mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan beperkt gebruik van karton en houten paletten. 

“Met onze expansie naar het Verenigd Koninkrijk spelen we in op de toenemende vraag naar 

onze producten in het land”, voegde Henckes eraan toe. “We hebben gekozen voor 

Rotherham vanwege de centrale ligging langs de M1-snelweg. Ook de beschikbaarheid van 

technisch geschoolde mensen in de streek speelde een rol. We zijn het Department for 

International Trade, het Britse agentschap voor internationaal ondernemen, dankbaar voor 

haar hulp. Dit is onze eerste fabriek in het Verenigd Koninkrijk.” Henckes merkte op dat het 

project een investering van naar schatting 20 miljoen euro vertegenwoordigt. De installatie 

van machines verloopt er gefaseerd. Verwacht wordt dat fase één de omzet van de groep 

met 15% zal doen toenemen en nieuwe banen zal genereren in de streek van Rotherham. 

Meer informatie over producten en diensten van UNITED CAPS is beschikbaar op 

www.unitedcaps.com. 

 

 
OVER UNITED CAPS 
UNITED CAPS is wereldwijd een referentie in de industrie voor het ontwerpen en 
produceren van kwalitatief hoogstaande plastic doppen en sluitingen. Dankzij 
uitgebreide innovatiemogelijkheden en een breed portfolio van geavanceerde 
standaard- en op maat gemaakte oplossingen is UNITED CAPS een 
voorkeurspartner van de toonaangevende bedrijven in de wereld. Het ondersteunt de 
waardeketen van haar klanten door productintegriteit te waarborgen, veiligheid en 
gezondheid van de consument te verzekeren en zo uiteindelijk de reputatie van het 
merk te beschermen. UNITED CAPS is een zeer dynamische en flexibele familiale 
groep die end-to-end oplossingen aanbiedt voor een breed scala van toepassingen 
en markten over de hele wereld. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Luxemburg, heeft 
productievestigingen in België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Luxemburg, 
Maleisië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het heeft bijna 750 medewerkers. 
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